
06

 

07

01 0403

  

02



05

Hazneyi boşaltın
Buhar distribütörünü bezle 
temizleyin.

Otomatik buhar/buhar seçimi 
yapın veya buhar distribütörü 
100 saniyeye ayarlayın.
Buhar distribütörü durulanacak.
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 Buhar distribütörünü temizleyin

Buhar distribütörünü ölçü kabına 
daldırın ve ölçü kabını damlama 
ızgarasına yerleştirin.

Otomatik buhar/buhar seçimi 
yapın veya buhar distribütörü 
100 saniyeye ayarlayın.
Buhar distribütörü temizlene-
cek.

Ölçü kabını boşaltın.
Ölçü kabına 1 l soğuk su dol-
durun.

Buhar distribütörünü ölçü 
kabına daldırın ve ölçü kabını 
damlama ızgarasına yerleştirin.

Ölçü kabına 50 ml süt temiz-
leyici koyun.
Ölçü kabına 1 l soğuk su dol-
durun.
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NOT

Fonksiyonların bozulması
Çekirdek ve toz haznesi düzgün 
şekilde kilitlenmediğinde, kahve 
makinesinin işleyişi ve ürün kalite-
si aksar.

• Kilitleme sürgüsünü dayama 
noktasına kadar içeriye doğru 
sürükleyin.

Kesik yarası/ezikler
Toz haznelerinin taşıma 
mekanizmaları kesik yaralarına 
veya eziklere neden olabilir.

• Toz haznesini dikkatli şekilde 
temizleyin.

Toz haznesini takın.

DIKKAT

Toz haznesini bir bez yardımıyla 
temizleyin. Gerektiğinde bulaşık 
deterjanı kullanın. Toz haznesini 
kuru bir bezle ovarak kurutun.

Kapağı kapatın.Kilitleme sürgüsünü dayama 
noktasına kadar içeri doğru 
sürükleyin.

Toz haznesini yukarı doğru kaldırın.
Toz haznesini boşaltın.

Çekirdek haznesini yerleştirin.Çekirdek haznesini kuru bir 
bezle ovarak kurutun.

Çekirdek haznesini yukarıya 
doğru kaldırın.
Çekirdek haznesini boşaltın.

NOT

Kirlenme, küf oluşumu
Çekirdek haznesi yavaş kurur ve kurulum esnasında nemli olabilir.

• Çekirdek haznesini doğrudan su ile temas ettirmeyin.
• Temizleme işlemi için nemlendirilmiş bir bez kullanın.
• Deterjan artıklarını giderin.Kilitleme sürgüsünü öne doğru 

çekin.
Kapağı açın.

  Çekirdek haznesini ve  toz haznesini temizleme

Toz oluğunu bir fırçayla temizleyin.
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 EasyClean'e sahip A400/A600/A800'de ekranda otomatik temizleme işlemi başlatma

Aroma bölümünü temizleme

Silme koruması

Şurup sistemini hazırlama

Süt sistemini hazırlama

Kahve makinesini yıkama

ERROR LOG dosyaları
Veri transferi ve 
kişiselleştirme

Temizleme ve bakım
Kullanıcı arayüzü talimatlarına uyun ve «Devam» seçeneğini kullan-
arak işlemi onaylayın.
Makine sizi bir sonraki adıma götürür.

Makine temizleme işlemi sonrası bakım düzeyi veya enerji tasarruf 
moduna geri döner.
Servis teknisyeniniz sizin için istenilen seçeneği ayarlayabilir.

«Kahve makinesini temizleme» 
veya «Flavor Station'ı temizle-
me» seçeneğini seçin ve işlemi 
onaylayın.

«Temizleme ve bakım» seçeneğini 
seçin.

Bakım düzeyini değiştirin. 
Gerektiğinde PIN Kodu ile kim-
lik doğrulaması yapabilirsiniz.
Fabrika teslimi PIN kodu 
1111'dir. 

Kahve makinesini temizleme

Temizleme sembolü

GÜNLÜK TEMIZLIK A400/A600/A800/A1000
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Gerekli aksesuarlar:
• Temizlik tabletleri
• Mikro fi ber bez
• Fırça seti
• Süt sistemi temizleyici (modele göre)

Mükemmel kahve keyfi  için size düşen görevler
Mükemmel kahve keyfi  için temiz bir kahve makinesine ihtiyaç duyarsınız. Ürün kalitenize 
kalite katın!
Kahve makinenizi günde en az bir veya gerektiği durumlarda daha sık aralıklarla temizleyin.
Çıkarılabilir tüm parçalar için 5 basamaklı yöntemi dikkate alın.
Ekranda gösterilen uyarı talimatlarını dikkate alın.

  Çıkarılabilir parçalara yönelik 5 adım temizleme yöntemi

Parçaları kurutun.Parçaları, yumuşak temizleme 
maddeli su içerisinde 60 saniye 
bekletin.
Süt borusunun içini fırça ile 
temizleyin.

Parçaları yıkayın.İnatçı kirleri fırça yardımıyla 
temizleyin.

Parçaları derinlemesine durulayın.
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Makine otomatik olarak temiz-
leme moduna geçti. Temizleme 
işlemini başlatmak için «Evet» 
seçeneğine basın.

 CleanMaster temizleyicisini değiştirme
Kapağın vidalarını sökün.
Kapaksız kartuşu tamamıyla içeri 
sürün.
Mühür otomatik olarak delinir.

Temizleme haznesini takın.Kapağı açın.
Süt haznesini çıkarın ve sütü 
soğuk muhafaza edin.

 CleanMaster'e sahip SU05'te soğutma birimini otomatik temizleme işlemini başlatma

Kullanıcı arayüzü talimatlarına uyun ve «Devam» seçeneğini kullanarak işlemi onaylayın. Makine sizi bir sonraki adıma götürür.
Makine temizleme işlemi sonrası bakım düzeyi veya enerji tasarruf moduna geri döner. Servis teknisyeniniz sizin için istenilen seçeneği ayarlayabilir.

EvetHayır

Kahve makinesini şu anda temizle-
mek istiyor musunuz?

Kahve makinesini temizleme

Makine otomatik olarak temiz-
leme moduna geçti. Temizleme 
işlemini başlatmak için «Evet» 
seçeneğine basın.

Süt haznesini tamamen itin.
Temizleme kollarını «Temizleme» 
konumuna döndürün.

Dönme adaptörünü emme ağzından 
yukarı doğru çıkarın.
Dönme adaptörünü 180° döndürün. 
Dönme adaptörünü emme ağzına 
takın.

Kapağı açın.
Süt haznesini öne doğru sürükleyin.

Sembol süt alma ve temizleme 
işlemi için doğru dönme adap-
törü konumunu gösterir.

 CleanMaster'e sahip SU12 ve A1000'de soğutma birimini otomatik temizleme işlemini başlatma

Kullanıcı arayüzü talimatlarına uyun ve «Devam» 
seçeneğini kullanarak işlemi onaylayın. Makine sizi bir 
sonraki adıma götürür.
Makine temizleme işlemi sonrası bakım düzeyi veya enerji 
tasarruf moduna geri döner. Servis teknisyeniniz sizin için 
istenilen seçeneği ayarlayabilir.

Kahve makinesini şu anda temizle-
mek istiyor musunuz?

Kahve makinesini temizleme

EvetHayır




